Forretningsudvalgsmøde 08/12-2020 kl 17.30-21.00 (mødet forlænges
til 21.30)
Valg af referent og dirigent
Tilstedeværende: Noah Adkins, Michael Lauenborg, Jacob Schulze, Malene Kolle,
Nickolaj Oksen + SEK bestående af René, Ingrid og Mikkel. Som gæst: Joachim
Dittmann
Referent: René
Dirigent: Malene
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt
Opgaver fra sidst
Lave Open Call til udvalg – Oksen. Er ikke sket, men skal ske i december/januar
Ellers er alle andre opgaver løst, da de havde noget med generalforsamlingen at gøre.
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper
FORUM får en ansøgning her i løbet af ugen.
Ellers ingen opdateringer.
Godkendelse af referat Generalforsamling 2020
Referatet er godkendt.
Evaluering af Generalforsamling
Der evalueres, hovedpointer er:
Der skal være en intro tekst til alle bilag
- Vi håber på at det ikke bliver online, da det fjerne utrolig mange gode ting, som
tages højde for i vores normale format.
- Pointer/sager som kommer med til dialogmøder skal være udarbejdet.
- Der ønskes at dirigenter slår hårdt ned på personangreb, og evt. lukker talerlisten
før i debatter.
Evaluering af DUF-delegeretmøde
Det var et dejligt møde. Og sammenholdet var skide godt. En fornøjelse at være
afsted.
Det ønskes af Michael at planlægningen af formøder skal ikke ske i en fælles tråd.
Men delegationslederen melder datoer ud, og så må folk skrive til delegationslederen
hvis de ikke passer, så nye kan blive meldt ud.
Dette er grundet at folk bliver forvirret.
SEKs input: der kan evt. bruges doodle.
Formøderne har nu udviklet sig til en form, hvor vi sagtens kan invitere flere
organisationer med.
Samarbejde med Wonder Studios
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Joachim Dittmann fra Wonder Studios, kommer og giver en status på om- og
opbygningen af Wonder Land. Og kommer med forslag om hvordan vi kan styrke
samarbejdet og se muligheder i fremtidige projekter.
Det vigtige spørgsmål fra Joachim er, hvorvidt Wonder Land kan bruges som et
Bifrosts fyrtårn projekt.
Forretningsudvalget udtrykker begejstring over for den seje udvikling der er sket på
stedet, og tankerne for fremtidens projekter.
FU vil gerne indstille beslutningen til Hovedbestyrelsen om hvorvidt projektet skal
være et fyrtårnsprojekt, og hvad at være en fyrtårns projekt betyder.
Wordpress kursus til SEK
Det er blevet ønsket af vores hjemmeside bliver revideret, så den passer bedre til
vores nye formål.
Derfor forslås det at der sendes 2 på kursus, så nogle får kompetencerne til at gøre
det.
Dette forslås, da det har vist sig svært at få frivillige til at lægge det fornødne arbejde.
Det forventes dog at inddrage ildsjæle i processen, men at SEK vil være primusmotor
på det.
Det besluttes at sende Mikkel og René fra SEK på kurset tilbudt af Compass Kurser
til en samlet pris af 5.000 kr.
Ændringer af kompetencedokument
Noah fremlægger 5 ændringer til kompetencedokumentet.
Ændringsforslag 1 – Godkendelse af hovedbestyrelsesreferater.
- Det første godkendes, og vi ønsker at tilføje at referater godkendes 7 dage efter
udsendelse, hvor folk skal stemme for eller imod, samt komme med evt. rettelser.
Resultatet vurderes ud fra antal givne stemmer.
Ændringsforslag 2 – Omkring inhabilitet i hovedbestyrelsen
Forslaget godkendes.
Ændringsforslag 3 – Hvem indkalder til hovedbestyrelsesmøder møder
Forslaget godkendes.
Ændringsforslag 4 – Suppleanter til Forretningsudvalget
Forslaget godkendes ikke.
Ændringsforslag 5 – Forretningsudvalgets kompetencer
Forslaget godkendes ikke.
Lokationer til HOB møder
Der gives mandat til sekretariatet til at finde lokationer til hovedbestyrelser.
Der gives en liste med ramme krav. Hvis der vil afviges fra rammekravene, så skal der
cleares med formandskabet.
HOB 1 – dagsorden
Det besluttes Hovedbestyrelsesmøde 1 udskydes eller slettet.
Bifrost
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N
Tlf. 27 96 61 52
info@landsforeningenbifrost.dk
www.landsforeningenbifrost.dk

Side 2 af 3

Den originale dato bliver ændret til at være et online infomøde for nye
bestyrelsesmedlemmer og interesseret. Der vil være sociale aktiviteter for alle om
aftenen. (f.eks. Among us)
Med arbejdstitlen HOB 0,5, hvor formanden er ansvarlig for dagsordnen.
Der sendes en mailafstemning til HOB om hvorvidt HOB 1 skal slettes eller
udskydes.
Debat om ekstern repræsentation
Udskydes til næste FU møde
Lønforhandlinger + MUS
Hele Forretningsudvalget (minus Noah) deltager i lønforhandlinger.,
Opgaver til næste gang
Malene – udarbejder bilag med Joachim Dittman omkring Wonder Land som
fyrtårnsprojekt. Og om Bifrost vil/skal have en plads i fællesudvalget omkring
samarbejdet mellem lokale aktører og fremtidige drømme.
Jacob – Sende mailafstemning til Hovedbestyrelsen omkring ændring af HOB 1.
samt finde mulige datoer hvis man vil ændre datoen
Noah – Rette ændringsforslagene til kompetencedokumentet til, og aflevere dem til
SEK. I forbindelse med HOB 1
René – laver doodle til lønforhandslingsdag
Eventuelt
Michael påpeger at hvis man er enig, så husk at bruge jazz hands, i stedet for at
gentage de samme pointer.
Jacob melder at han har snakket med Generalsekretæren omkring hvordan SEK
skal/må udtrykke sig til hovedbestyrelsesmøder. Den korte pointe er at SEK ikke må
udtrykke hvis de tager parti i debatter. Men hjertens gerne må komme med nye
vinkler og ideer til debatter.
Derudover arbejdes der på at formandskabet tager flere af punkterne til møderne.
SEK nævner at der arbejdes på et FU seminar i januar.
Der ønskes at det bliver en separat dato i stedet for at erstatte FU mødet.

Bifrost
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N
Tlf. 27 96 61 52
info@landsforeningenbifrost.dk
www.landsforeningenbifrost.dk

Side 3 af 3

